
BURMESE 

အတ ြဲ 31 
Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ 
 
အားလံိုးအတ က္ အက  ဳးျပဳေသာ ရက္သတၲပတ ္ျဖစ္ပါလ မ့္မည္ဟို ကၽ ြႏ္ိုပ ္ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ ဧၿပီလထြဲသ ို႔ေရာက္ရ  လာသည့္အေလ ာက္ 
ေြႏ ဦးရာသီ အတ က္ ျပင္ဆင္ေနခ  န္တ င္ COVID-19 ေရာဂါက းစက္မႈအား ေလ  ာ့ခ ရန္ မ မ တ ို႔၏အပ ိုင္းမ ားက ို လိုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လ တ ိုင္းအား 
ကၽ ြႏ္ိုပ္ အားေပးတ ိုက္တ န္းလ ိုပါသည္။ ပံိုမ န္သဘာဝသေဘာသ ို႔ျပန္သ ားရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔အားလံိုးက စ ိုးရ မ္ၾကသည္မ ာ ကၽ ြႏ္ိုပ ္သ ပါသည္၊ 
သ ို႔ေသာ္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔သည္ လ မႈေရး အလ မ္းေဝးက ာျခားေနျခင္း၊ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ြႏ ာေခါင္းစည္းမ ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ လက္မ ားက ိုေဆးေၾကာျခင္း 
မ ားက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ တည္ၿမြဲစ ာ ဆက္လက္ ေလ့က င့္ လိုပ္ေဆာင္သ ားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ေရး ြႏ င္ ့တားဆီးကာက ယ္ေရး စင္တာမ ား၏ 
ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ေလ  ာ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာမ ားက ို ဆက္လက္ လ ိုက္နာသင့္ပါသည္။ 
 
ေက းဇ းျပဳ၍ ပ တ္ရက္ကာလအတ င္း၌ လံိုၿခံဳအြႏၲရာယ္ကင္းစ ာ ေနပါ။ သင္တ ို႔အား လာမည့္ ဧၿပီလ 12 ရက္ေန႔တ င္ ျပန္လာရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
ေမ  ာ္လင့္ေနပါမည္။ 
 
 
ပ တ္ရက္ကာလအတ င္း အစားအစာ ျဖန္႔ျဖ်ဴးေပးေဝမႈ 
 
DCSD မ  ပ တ္ရက္ကာလအတ င္း အစားအစာ ျဖန္႔ျဖ်ဴးေပးေဝမႈက ို လာမည့္ စေနေန႔၊ ဧၿပီလ 3 ရက္၊ 2021 ခိုြႏ စ္၊ နံနက္ 11 နာရီ မ  ညေန 2 
နာရီ အထ  International Center ဘက္ျခမ္းရ   Administrative & Instructional Complex ၌ ျပဳလိုပ္က င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ Atlanta 
Community Food Bank မ  ခိုြႏ စ-္ရက္ ေအးခြဲ အစားအစာဘ း 2,100 ြႏ င္ ့လတ္ဆတ္စ ာ ထိုတ္လိုပ္ထားေသာ အသီးအြႏ ံမ ားက ို 
မ သားစိုမ ားသ ို႔ ခရ ိုင္က ျဖန္႔ျဖ်ဴးေပးေဝသ ားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
မ ဘမ ားအား ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာသ ို႔ ညႊန္ၾကားေပးမည့္ ဆ ိုင္းဘိုတ္မ ား ရ  ပါလ မ့္မည္။ မ သားစိုမ ားသည္ ယာဥ္ေမာင္းဝင္လာစဥ္အတ င္း၌ 
မ မ တ ို႔၏ ယာဥ္ထြဲတ င္ ဆက္လက္ရ  ေနရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက ာင္း အစာအဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားဆ ိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ  အ ိုင္တမ္မ ားက ို ယာဥ္ထြဲသ ို႔ 
ထည့္ေပးမည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတ က္ ေက းဇ းျပဳၿပီး ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တ င္ လည္ပတ္ၾကည့္ရ ဳပါ။ 
 
 
COVID-19 ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ 
 
အလိုပ္သမားမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ြႏ င္ ့မ သားစိုမ ား အတ က ္COVID-19 ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
အၿပီးသတ္စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးမႈအား Bethune အလယ္တန္းေက ာင္း ြႏ င္ ့Cross Keys အထက္တန္းေက ာင္း တ ို႔၌ 
တနလၤာေန႔မ ားြႏ င့္ အဂၤါေန႔မ ားတ င္ နံနက္ 10 နာရီ မ  ညေန 5 နာရီ အထ  ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Doraville United မ လတန္းေက ာင္း၌ 
ၾကာသပေတးေန႔မ ားတ င္ နံနက ္10 နာရီ မ  ညေန 5 နာရီ အထ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလိုပ္ရရ  ြႏ ိုင္ပါသည္။ 
အျခားေသာေနရာမ ားအတ က္အား ေနာင္လာမည့္ရက္မ ား၌ ျပဳလိုပ္သ ားရန္ သံိုးသပ္ ထားပါသည္။ 
 
စစ္ေဆးမႈမ ား ျပဳလိုပ္ေပးရန္ Top Dog Solutions, Inc. ြႏ င့္ ဆက္လက္ၿပီး လက္တ ြဲလိုပ္ေဆာင္သ ားရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေမ  ာင္လင့္ပါသည္။ 
စစ္ေဆးမႈ ေရ းခ ယ္မႈမ ားသည္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းအသ ိုင္းအဝ ိုင္းအတ က္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားေပးၿပီး ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝန္ထမးမ ားြႏ င့္ 
ေက ာင္းသားမ ားတ ို႔အား ေဘးကင္းစ ာ ဆက္လက္ထားရ  စဥ္တ င္ အေျခအေနက ိုႀက ဳတင္ဖန္းတီးေနြႏ ိုင္ရန္ အေထာက္အက ျပဳပါသည္။ 
ထ ိုေရ းခ ယ္မႈက ို ေရ းခ ယ္သ မ ားအတ က္ အခ က္အလက္မ ားျဖင့္ ဆက္လက္ပံ့ပ ိုးသ ားေပးရန္ ြႏ င့္ ကာက ယ္ေဆး ရယ ရရ  ရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
ကတ ကဝတ္ျပဳပါသည္။ 
 
နာမည္စာရင္းသ င္းရန္ ဤေနရာတ င္ ြႏ  ပ္ပါ။ 
 
 
ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးပ ြဲမ ား 
 
ေက ာင္းသား၏ ရလဒ္အေပၚ ြႏ င္ ့ေနာက္ြႏ စ္ လ က ိုယ္တ ိုင္က ိုယ္က ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယ မႈအတ က္ အစီအစဥ္အေပၚ ဆက္လက္ အာရံိုစ ိုက္ရန္ 
မည္မ  အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔အားလံိုး သေဘာတ ပါသည္။ 2021-2022 ေက ာင္းစာသင္ြႏ စ္ြႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ DCSD 



BURMESE 

အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထံမ  အေတ း အေခၚမ ားြႏ င့္ ထင္ျမင္ခ က္မ ားက ို ရယ စိုေဆာင္းရန္ လာမည့္ ဧၿပီလ 27-29 ေန႔တ င ္ေဒသဆ ိုင္ရာ/ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ျပဳလိုပ္က င္းပသ ားမည္ျဖစ္သည္။ DCSD သည္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေက ာင္းသားမ ား၏ 
ပညာေရး၊ လ မႈေရး၊ စ တ္ခံစားမႈဆ ိုင္ရာ ြႏ င္ ့အျပဳအမ ဆ ိုင္ရာ လ ိုအပ္ခ က္မ ားအတ က္ စဥ္စားသံိုးသပ္ေပးပါသည္။ 
 
အကယ္၍ မ သားစိုအေနျဖင့္ အေဝးမ  နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယ ျခင္းက ို ေရ းခ ယ္ပါက တစ္ၿပ ဳင္တည္း (ဆရာမ  ဦးေဆာင္ၿပီး 
သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအား တ ိုက္ရ ိုက္ထိုတ္လႊင့္ျခင္း) ြႏ င္ ့တစ္ၿပ ဳင္တည္းျဖင့္မဟိုတ္ေသာ (ဆရာမ  ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအား အ န္လ ိုင္းျဖင့္ 
အခ  န္အစစ္အမ န္ တစ္ခ  န္တည္း၌ မဟိုတ္ေသာ) ေလ့လာသင္ယ မႈမ ားတ င္ အျပည့္အဝ ထ ေတ ႕ပါဝင္ြႏ ိုင္ရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
ေသခ ာေအာင္ျပဳလိုပ္လ ိုပါသည္။ အဆ ိုပါ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမအစည္းအေဝးမ ားသည္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားြႏ င့္ ၎တ ို႔၏ မ သားစိုမ ားအား 
အေကာင္းဆံိုးပံ့ပ ိုးေထာက္က မႈျပဳရန္ နည္းလမ္းမ ားေပးပါသည္။ 
 
ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမအစည္းအေဝးမ ားြႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားက ို လာမည့္ အပတ္မ ားတ င ္ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
အသ ေပးသ ားပါမည္။  
 
 
အပ ိုဆိုေၾကးမ ား 
 
K-12 ျပည္သ ပ ိုင္ေက ာင္းတ ိုင္းရ   ဆရာြႏ င့္ အျခားေသာ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ ားအား တစ္ႀက မ္ အပ ိုဆိုေၾကး အတ က္ ျပည္နယ္ 
ပညာေရးဘိုတ္အဖ ြဲ႕မ  အတည္ျပဳခြဲ့သည့္အေၾကာင္းက ို ယခင္အပတ္က ကၽ ြႏ္ိုပ္ အသ ေပးခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အရည္အခ င္းျပည့္မ ီသည့္ 
အလိုပ္သမားမ ားသ ို႔ ေပးေခ မႈအား DCSD မ  တ ိုးခ ြဲ႕ေရ းခ ယ္ထားေၾကာင္း ကၽ ြႏ္ိုပ္ဝမ္းေျမာက္စ ာ ေၾကျငာလ ိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ 
မ မ တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားသ ို႔ က ညီေထာက္ပံ့မႈအား DCSD မ  တန္ဖ ိုးထား ေသာေၾကာင့္ အပ ိုဆိုေၾကးက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ တ ိုးျမႇင့္ခြဲ့ၿပီး 
အရည္အခ င္းျပည့္မ ီသည့္ အလိုပ္သမားမ ားသ ို႔ စိုစိုေပါင္း ေပးေခ မႈမ ာ ေဒၚလာ $1,000 ြႏ င္ ့$500 ျဖစ္ပါသည္။ ေပးေခ မႈက ို သ မ္းဆည္းရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္ ြႏႈတ္ယ မႈအား ေနာက္ဆက္တ ြဲ အမႈထမ္းလစာ စာရင္းတ င္ ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္လာမည့္အပတ္မ စတင္ၿပီး ဤအဆ ိုပါအပ ိုဆိုေၾကးမ ားက ို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက းဇ းတင္ျခင္းက ို ျပသသ ားရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ 
 
 
ပေရာင္းမ္ကပ ြဲ/စီနီယာ လႈပ္ရ ားမႈမ ား 
 
ခရ ိုင္မ  ၎၏ အေဆာက္အဦးမ ားက ို ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ၿပီး ျဖစ္ပါေသာ္လည္ ေက ာင္းမ ား အမ ားစိုမ ာ ရ ိုးရာကပ ြဲ၊ သ ို႔မဟိုတ္ အတန္းအခ န္ြႏ င့္ 
အခေၾကးေကာက္ခံစိုေဆာင္းျခင္းမ ား ကြဲ့သ ို႔ေသာ လ က ိုယ္တ ိုင္ျဖင့္ပါဝင္ ေဆာင္ရ က္လႈပ္ရ ားမႈမ ား ျပဳလိုပ္ရန္အတ က ္အစီအစဥ္မရ  ေသးပါ။ 
လက္ရ   က န္းမာေရး ြႏ င္ ့ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈဆ ိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားအား ေနရာတက လ ိုက္နာမႈေၾကာင့္ ြႏ င္ ့စီစဥ္ေရးဆ ြဲရန္ 
အခ  န္မလံိုေလာက္မႈတ ို႔ေၾကာင့္ ရ ိုးရာကပ ြဲက ို ယခိုြႏ စ္တ င္ အတည္ျပဳလိုပ္ ေဆာင္ျခင္း ရ  မည္မဟိုတ္ပါ။ 
 
စီနီယာ အပတ ္ေဆာင္ရ က္လႈပ္ရ ားမႈမ ားအတ က္ ဆန္းသစ္ေသာ အႀကံျပဳခ က္မ ား ြႏ င္ ့လမ္းညႊန္ ခ က္မ ားက ို ျပင္ဆင္ရန္ 
အထက္တန္းေက ာင္း အခ က္အခ ာအဖ ြဲ႕ ေက ာင္းအိုပ္ႀကီးမ ားသည္ COVID-19 Think Tank ၊ ေက ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ ား၊ 
မ သားစိုမ ားြႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ ား တ ို႔ြႏ င့္အတ  ပ းေပါင္းေဆာင္ရ က္မည္ျဖစ္သည္။ စီနီယာ အပတ္က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ စီနီယာေက ာင္းသားမ ားအတ က ္
အမ တ္ရေစေသာအေတ ႕အႀကံဳမ ားျဖင့္ ဖန္တီးေပးရန္ အဓ ကထားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 
Magna Award 
 
ခရ ိုင္၊ အထ းသျဖင့္ မ ဘြႏ င္ ့မ သားစို ပါဝင္ခ  တ္ဆက္မႈ ဌာန (Parent and Family Engagement Department) အား  National School 
Boards Association (NSBA) 2021 Magna Award အျဖစ္သတ္မ တ္ျခင္းခံရသည့္ ဆိုက ို ရရ  ေသာေၾကာင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ ္ဂိုဏ္ျပဳလ ိုပါသည္။ 
DCSD သည္ ၎၏ ရ ယ္ယာတန္ဖ ိုး ကတ ကဝတ္အတ က္ 27 ႀက မ္ေျမာက္ ြႏ စ္ပတ္လည္ Magna Awards ဆိုေပးပ ြဲအစီအစဥ္တ င္ 
ပထမဆံိုးအြႏ ိုင္ရသ အျဖစ္ အသ အမ တ္ျပဳခံရပါသည္။ DCSD သည္ အြႏ ိုင္ရသ  15 ခိုထြဲမ  တစ္ခို အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္ - ဤဂိုဏ္ျပဳျခင္းဆိုက ို 
တစ္ြႏ ိုင္ငံလံိုး၌ အလ န္ေကာင္းေသာဆို သံိုးခို ြႏ င္ ့ပထမဆံိုးဆို 12 ဆို လက္ခံရရ  ခြ့ဲသည္။ 
 



BURMESE 

မ ဘမ ား၏ က ိုယ္ေရးက ိုယ္တာ ြႏ င္ ့ကၽ မ္းက င္အတတ္ပညာဆ ိုင္ရာ ႀကီးထ ားမႈြႏ င့္ ဖ ံ႕ၿဖ ဳးမႈအတ က္ DCSD ၏ မ ဘြႏ င့္ မ သားစို 
ပါဝင္ခ  တ္ဆက္မႈ IMPACT ေမာ္ဒယ္လ္သည ္ေခါင္းစဥ္ I ေက ာင္းသား ပညာေရး ပံ့ပ ိုးမႈြႏ င့္ လ ိုက္နာမႈ ဝန္ေဆာင္မႈထက္ေက ာ္လ န္ 
တ ိုးခ ြဲ႕ေဆာင္ရ က္ြႏ ိုင္ခြဲ့သည္။ လိုပ္ငန္း၏ အဓ ကအခ က္အခ ာမ ာ အခ  န္ၾကာလာသည္ြႏ င့္အမ   မ ဘမ ားအား တက္ၾက ေသာ ပံ့ပ ိုးသ မ ားအျဖစ္ 
ပါဝင္လာရန္ ြႏ င္ ့စ တ္ပါေအာင္ဆ ြဲေဆာင္ရန္ (IMPACT) ျဖစ္ပါသည္။ အဖ ြဲ႕မ  ေက ာင္းသားမ ား၏ ပညာေရးတက္လမ္းတ င ္မည္ကြဲ့သ ို႔၊ 
မည္သည့္အခ  န္၊ ြႏ င့္ မည္သည့္ေနရာ မ ားတ င ္မ ဘမ ားပါင္လာသည့့္ အမ ားဆံိုး အေရးတႀကီးေဆာင္ရ က္ရန္လ ိုအပ္ေသာ ဧရ ယာမ ားအား 
အက  ဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေၾကာင္း တင္ျပခြဲ့သည္။ 
 
မ သားစိုမ ားအား ပံ့ပ ိုးမႈျခင္းဆ ိုင္ရာ ခရ ိုင္၏ လိုပ္ေဆာင္ရန္ မစ္ရ င္မ ာ မ မ တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား ပညာေရး သက္ေမ းမႈသည္ တ ိုးတက္မႈ၊ 
ေလ့လာသင္ယ မႈ အတ က ္ြႏ င္ ့ေအာင္ျမင္မႈ က ာဟမႈ စသည္မ ားတ င ္က ိုင္တ ယ္ေျဖရ င္းရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေသာ မဟာဗ ်ဴဟာ 
ျဖစ္လာသည္။ ဤဆိုအတ က္ အလ န္ ရသင့္ရခံထ ိုက္ပါသည္။ ဤအတ က္ ထပ္မံ ဂိုဏ္ယ ပါသည္။ 
 
 
လ င္ အသ င္ေျပာင္းျခင္း ေန႔  
 
ၿပီးခြဲ့သည့္ မတ္လ 31 ရက္ေန႔တ င္ ကမၻာတစ္ဝ မ္းရ   လ င္အသ င္ေျပာင္းသ  ြႏ င့္ ဒ  စံို-မဟိုတ္ေသာ သ မ ားတ ို႔သည္ လ င္ အသ င္ေျပာင္းျခင္းေန႔ 
က ို အသ အမ တ္ျပဳခြဲ့သည္။ လ င္ အသ င္ေျပာင္းျခင္း ေန႔ (TDOV) က ို Michigan-အေျခစ ိုက္ လ င္ အသ င္ေျပာင္းျခင္း လႈပ္ရ ားသ  ြႏ င္ ့
Michigan လ င္ အသ င္ေျပာင္းျခင္း အလိုပ္အမႈေဆာင္ ဒါရ ိုက္တာ Rachel Crandall မ  2009 ခိုြႏ စ္တ င ္တည္ေထာင္ခြဲ့သည္။ ၎အား လ င္ 
အသ င္ေျပာင္းျခင္း ြႏ င္ ့လ င္-လ ိုက္ေလ ာညီေထ မရ  ေသာ သ မ ားတ ို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈက ို ဆင္ြႏ ြဲရန္ေန႔အျဖစ္ စတင္ခြဲၿ့ပီး ၎သည ္LGBTQ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းအတ က္ အေရးႀကီးေသာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
DCSD သည္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာမ ား၊ ဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ဝင္မ ား ြႏ င္ ့ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထြဲတ င္ရ  ေသာ LGBTQ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္း၏ အဖ ြဲ႕ဝင္မ ား အားလံိုးတ ို႔က ို ဂိုဏ္ျပဳခြဲ့ပါသည္။ 
 
 
ေက းဇ းျပဳ၍ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစ ာေနထ ိုင္ရန္ သတ ရၿပီး သင္၏ေြႏ ဦးရာသီပ တ္ရက္မ ာ ေပ ာ္ရႊင္ပါေစ။ 
 
 
 
က  ဳးြႏ ံစ ာျဖင့္ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 


